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VÝSTAVA

od 7.7. - 2.9.2020

KVÍZOVÁNÍ NA LÉTO
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme napláno-
vané jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma na prázdniny: Najděte deset literárních děl ukrytých 
v obrázkové šifře.

Z DÍLEN II.
Od 7. července do 2. září 2020 se nechte v knihovně unášet 
na vlnách fantazie spolu s výtvory dětí z výtvarných dílen Ma-
tlámo Patlámo a Práce se dřevem doplněné o práce účastníků 
kurzů Studijní kresby.
Dílny jsou určeny malým tvořivcům předškolního a školního 
věku, prostor pro rozlet poskytuje Rodinné centrum Petrklíč.
Dílka, která můžete v knihovně zhlédnout, byla vytvořena vý-
tvarnými technikami z mnoha uměleckých oblastí, s odvahou 
k experimentu a respektem k tvořivosti. Práce vznikaly od října 
loňského roku do chvíle, kdy byla činnost kroužků z vyšší moci 
přerušena. I v kratším čase děti jistě dokázaly vytvořit zajímavé 
a půvabné exponáty.
Přejeme vám příjemný zážitek.

Markéta Hrdličková
Šárka Bilinová
Simona Šeleverová
Bára Pšeničková

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Prázdninová provozní doba: 
Pondělí 9 – 18
Úterý 9 – 18
Středa 9 – 18

UPOZORNĚNÍ
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před 
obchodním domem, slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ 
VYPŮJČENÝCH KNIH. Není tedy určen na dary. 

VÝSTAVA

od 1.7. - 31.8.2020

VÝSTAVA „NA CHODBĚ“
Sedlčanské střípky – od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 prohlížejte 
a čtěte na chodbách budovy, ve které knihovna sídlí, ilustro-
vané příběhy. Vytvářeli je žáci 4. tříd sedlčanských základních 
škol. Projekt se jmenuje Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři. 
Všichni, kteří výstavu uvidíte, hlasujte. Příběh a ilustrace s nej-
větším počtem hlasů se stanou vítězi jubilejního ročníku. 
Tato tradiční soutěž (20. ročník) v letošním roce vznikala ne-
tradičně, na dálku. Některé příběhy a obrázky děti nakreslily 
nebo dotvořily v nouzovém stavu v době uzavření škol. Veliký 
dík patří všem letošním třídám a jejich učitelkám, že to nevzda-
ly a soutěž zvládly „na jedničku“.  
Na podzim výsledky anketního hlasování slavnostně vyhodno-
tíme spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem dětských 
knih.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do zimního semestru proběhne v knihovně od 7. 9. 2020 
do 12. 9. 2020. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma 
oslovuje. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začí-
nají 5. 10. 2020 od 10 hod. Bližší informace v knihovně u paní 
Jelenové.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 7. 9. 2020 do 
12. 9. 2020. Kurz otevřeme pouze pokud se naplní. Je určen 
všem generacím. 



KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý a od no-
vého školního roku zase zahájí svoji činnost. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka 
po prázdninách se uskuteční v neděli 27. 9. 2020 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 7. 9. 2020 od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Mnémé): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční ve středu 7. 10. 2020 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 2. 10. 2020 od 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách 
se uskuteční v úterý 6. 10. 2020 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 3. 10. 2020 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se usku-
teční ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 15 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 
7. 9. 2020 od 15 hod. Přijímáme nové členy – předškoláky a za-
čínající čtenáře. Klub pracuje zdarma. Přihlašujte se v knihovně 
u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen. 
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PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 1. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 8. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 15. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 22. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 29. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 5. 8. 2020 v 17 hod.
Středa 12. 8. 2020 v 17 hod.
Středa 19. 8. 2020 v 17 hod.
Středa 26. 8. 2020 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst a listovat v časo-
pisech pro děti.

PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI
Pondělí 13. 7. 2020 v 10 hod.
Liška Šiška ve školce
dopolední program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný 
stejnojmennou knihou Ivy Geckové. Společně s plyšovou liš-
kou Šiškou se podíváme do mateřské školky. Pohrajeme si, 
zazpíváme, zacvičíme a možná si svou lišku Šišku i vyrobíme.

Pondělí 10. 8. 2020 v 10 hod.
Sportem ku zdraví
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi. Hravé do-
poledne plné básniček, her a písniček inspirované různými 
sporty. Na závěr se společně zklidníme při sportovní výtvarné 
dílně.

MOŽNÁ VÁM ZATÍM 
UNIKLO, ŽE…

…CHYSTÁME DALŠÍ SETKÁNÍ MIMINEK
Pokud jste sedlčanští a v uplynulých měsících jste přivíta-
li do své rodiny dalšího člena, můžete se přihlašovat na 
Setkání miminek. Tato setkání jsou součástí celostátního 
projektu S knížkou do života. Našim společným cílem je 
podpořit rozvoj verbálních schopností a představivosti dětí 
a zlepšit jejich vztah ke knize a čtení. Snažíme se rodičům 
vysvětlovat význam čtenářských dovedností pro správný 
rozvoj a budoucnost jejich dítěte. 
Knihovna nabízí prostor pro setkávání s ostatními rodiči, 
programy a aktivity pro děti od nejútlejšího věku a čas 
strávený ve společnosti knih. 
Setkání miminek se uskuteční ve středu 30. září od 
15 hodin v Městské knihovně Sedlčany. Závazné přihláš-
ky přijímáme v knihovně nebo elektronicky na adrese 
roskotova@knihovna-se.cz.

…POSKYTUJEME ZDARMA PŘÍSTUP K PLACENÝM DA-
TABÁZÍM
Potřebujete najít nějaký článek? Chcete si číst časopisy 
a deníky v cizích jazycích? Zajímá vás právo a vše co s ním 
souvisí? Na tyto otázky najdete odpovědi v naší knihov-
ně. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR máte možnost 
využívat tři následující databáze. Na počítač je však třeba 
předem se objednat.
On-line mediální databáze ANOPRESS IT archiv od 
r. 1996 – unikátní on-line mediální databáze českých médií 
(tištěné zdroje, přepisy televizních a rozhlasových pořadů, 
zpravodajské internetové servery). Uživatel má možnost 
vyhledávat dle vlastních klíčových slov, času zpracování, 
zdrojů, témat atd. Vyhledané články je možné hromadně 
zobrazit a případně vytisknout.
Databáze ASPI – přístup do databáze zahrnuje předpisy 
ČR a EU, judikaturu ČR a SDEU, historickou judikaturu, 
stejnopis, bibliografie, základní literaturu, časopis Soudce, 
Správní právo, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, re-
gistry a mnoho dalšího. Užší verze dále obsahuje i komen-
táře k vybraným zákonům a judikatuře.
Databáze PressReader – obsahuje plné texty více než 
6000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů 
v 60 jazycích ze 100 zemích světa. Archiv je u většiny titu-
lů 3 měsíce. Tituly jsou dostupné v den vydání a v plném 
rozsahu.

…NEJEN PŮJČUJEME, ALE I PRODÁVÁME KNIHY
Od roku 2015 je možné si knížky v knihovně nejen vypůj-
čit, ale i zakoupit. Možná vám tato služba proklouzla mezi 
prsty a nevíte o ní. Některé knížky jsou k dispozici ihned, 
ale ostatní si musíte objednat. Je třeba přijít včas, protože 
dodání chvíli trvá. Naše databáze však pokrývá 95 % knih, 
které jsou k dispozici na trhu. Navíc knížky získáte o něco 
levněji než v knihkupecké síti a podpoříte naši knihovnu. 
Z finančního zisku totiž nakupujeme nové knihy k půjčování.
Aktuálně nabízíme knihu regionální autorky Gabriely 
Falcové Diagnóza učitelka 2, Úča na cestách. 


